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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V pondělí 27. března 2006 se konalo zasedání zastupitelstva Obce Sázava. Přítomni byli tito
členové zastupitelstva obce: p. Emil Parent, Jan Urban, František Ladislav Khol, Josef Bouška, Jan Kubín,
Vladislav Bureš a Milan Kobza.
Omluven: mgr. Bernard Urban, Jiřina Pauková .
Zasedání zahájil starosta obce p. František Ladislav Khol, přivítal všechny přítomné a určil
zapisovatele a dva ověřovatele zápisu, nechal schválit dva členy návrhové komise a přednesl návrh programu,
kterým se bude zasedání řídit. Zastupitelstvo obce program jednání jednohlasně schválilo. Starosta
konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZO a zasedání je
usnášeníschopné. Zápis z minulého zasedání byl ověřovateli bez připomínek podepsán.
.
Kontrolou usnesení z minulého zasedání bylo konstatováno, že nebyly zadané žádné úkoly k plnění.
P. Malátková seznámila přítomné s výsledkem hospodaření k 28.2.2006. Zastupitelstvo obce vzalo bez
připomínek na vědomí.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem hospodaření MŠ k 31.12. 2005. Výsledkem
hospodaření v MŠ Sázava za loňský rok vznikl přebytek 21.594,96 Kč. Ředitelka MŠ požádala o schválení
hospodářského výsledku a ponechání přebytku do rozpočtu roku 2006. Finanční prostředky budou použity na
nákup sportovního zařízení a vybavení MŠ. Zastupitelstvo toto schválilo.
Hlasování: 7-0-0
Na zasedání zastupitelstva obce přišel pan Michal Pirkl a přednesl svoji žádost o odkoupení části
parcely č. 708/4 z vlastnictví obce Sázava - jedná se asi o 5m široký pás podél plotu a část parcely č.1007/17
před okny budovy ( pás s okrasnými stromy). Zastupitelstvo obce bere tuto žádost na vědomí a vyjádřilo se, že
je nutné toto dále projednat. Pan Pirkl do příštího zasedání zastupitelstva obce vypracuje návrh , jak
zabezpečí plot a odhlučnění směrem k MŠ i k silnici. Dále naváže jednání s ředitelkou mateřské školy.
Vzhledem k tomu, že sběrný dvůr již existuje, je teď nutné zabezpečit, aby vhodněji zapadl do rázu obce a aby
nezpůsoboval hluk ze dvora problémy sousedícímu objektu MŠ.
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. požádali o uzavření nájemní smlouvy k
využívání pramenních jímek na pozemku č. 854. Celková plocha cca 20 m2. Pramenní jímky slouží k odběru
podzemních vod k zásobování pitnou vodou pro obce Sázava, Lubník, Albrechtice a Žichlínek. Nachází se v
katastru obce Albrechtice a pozemek je ve společném vlastnictví obcí Albrechtice, Sázava, Žichlínek a
Cotkytle. Dříve to byl majetek Lesů ČR. VAK navrhuje symbolický nájem 10 Kč/m2. Zastupitelstvo odložilo
schválení smlouvy na příští jednání. Smlouva bude schválena ve stejném znění jako u ostatních spolumajitelů.
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o připravované smlouvě na směnu a koupi
pozemků souvisejících s novou komunikací za mostem. Je nutné vykoupit pozemky od p. Faltuse o výměře
23 m2 a směnit pozemky p. Kaupeho u cesty o výměře 57 m2 za pozemek obecní o výměře 47 m2. Obec
odkoupí zbývající výměru 10 m2. Obec vypracuje kupní a směnnou smlouvu s p. Faltusem a p. Kaupem na
odkup pozemků za cenu obvyklou. Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru směny a koupě pozemků.
Hlasování: 7- 0- 0
- Na dolním konci obce je poškozená komunikace - sypou se okraje. Silně poškozená komunikace je i v úseku
od Žichlínka směrem do Sázavy. Tato komunikace je na katastrálním území Lanškrouna - zastupitelstvo obce
vznese dotaz , zda by město Lanškroun nemohl opravit tento poškozený úsek.

- Na dolním konci obce hyzdí vzhled a v současné době už i ohrožuje bezpečnost kolemjdoucích
polorozpadlý dům u Šebrlů, v majetku p. Jonáše a Matějky. Zastupitelstvo obce se pokusí kontaktovat je a
řešit tuto situaci. Popřípadě je nutné nechat stav budovy posoudit statikem a navrhnout demolici.
- Obecní komise pro jednání o pozemcích vhodných k dalšímu rozvoji obce dále jedná s p. Vaníčkovou a p.
Bouškou o koupi pozemků.
- Od března došlo ke změně v nakupování dárkových balíčků pro spoluobčany při jubileu. Členky SPOZ
doufají, že se nová image bude líbit.
P. Vladislav Bureš přečetl návrh na usnesení, který byl bez připomínek schválen.
Hlasování 7-0-0
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.

………………………………………………………………………………………
Naši jubilanti, kteří v dubnu oslaví svá výročí:
Jaroslava Mejtská, Marta Kokorová, Jiří Vodička, Josef Křivohlávek, Irena
Bednářová, Božena Boušková, František Drábek a Marie Lorencová.

Srdečně blahopřejeme

...............................................................................................................................

Vítáme Vás:
David Tesař , Sázava 57, nar.: 22.3.2006

.........................................................................................................
Informace:

Náhradní termín svozu odpadu za pondělí Velikonoční 17.dubna bude
v pátek 14. dubna a namísto 8. května bude svoz v pátek 5. května 2006.
Do konce dubna bude Mateřská škola v Sázavě přijímat přihlášky dětí
na další školní rok. Formuláře jsou k vyzvednutí u ředitelky Mateřské školy.
………………………………………………………………………………………

Pozvánka do divadla:
Dne 21.4.2006 v 19,30 hod. vystoupí na sále v Sázavě lanškrounský
ochotnický divadelní spolek „Divadlo Ve středu“ s komedií pro dospělé
„ Na správné adrese“, v režii p. Růženy Šteflové.
Srdečně zveme.
………………………………………………………………………………………

SPOZ v Sázavě spolu s Obecním úřadem zajistil v sobotu 25. února 2006 konání
I. masopustu. Milým překvapením byla velká účast masek a pohostinství občanů. Výborné
občerstvení na hřišti bylo zásluhou“ Spolku přátel sportu“ a sponzora.
V sobotu 4.3. 2006 uspořádal SPOZ s Obecním úřadem Maškarní dětský karneval. Zúčastnilo
se kolem 80 krásných a vtipných masek. Díky sponzorům byla velmi bohatá tombola.
Poděkování patří všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu obou akcí a těšíme se na
opakování v příštím roce.
29.3. 2006 zapsal František Ladislav Khol

